
HF 
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med særlige
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hf3 hf3

Hos Nørresundby Gymnasium & HF har vi oprettet 
en særlig HF-uddannelse til dig, som har svært ved 
at følge undervisningen i en normal klasse med 28 
elever. 

HF-uddannelsen er fordelt over 3 år og giver dig 
dermed mulighed for mere tid, ro og støtte. Derud-
over lægger vi stor vægt på, at du får hjælp til at 
strukturere dine skriftlige opgaver, så de bliver mere 
overskuelige.

Udtalelser fra tidligere studerende på HF3:

Om lektiebåndet: 
De hjælper, hvis man er ked af det eller har 
brug for at snakke og jeg synes de er gode til 
at hjælpe. Hvis jeg ikke havde den her lektie-
time hver dag, så var jeg gået ned med stress.

Hvad er godt ved at gå på HF3?
Det bedste ved dette skoleår har været at få 
mange nye venner. Det har været dejligt at 
komme ind i en rutine og få opbygget en 
hverdag igen.

Om mentorerne:
Mentorerne har betydet 
alt for at jeg har kunnet 
gå i skole.
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Kontakt os på 
98 17 28 33

Læs mere på 
www.nghf.dk

Skriv til os på 
post@nghf.dk

Find os på 
Studievej 14, 9400 Nørresundby



hf3 fag på hf3 fag på hf3

RO
HF3-klasserne er placeret et 
roligt sted på skolen i eget 
faste klasselokale

tid Kortere skoledage og tid til 
lektielæsning i skoletiden

StRuktuR Undervisningen er struktureret 
i forudsigelige rammer

lektiehjælp
Studiehjælpere hjælper med 
at strukturere lektier og 
afleveringer i den daglige 
lektiebåndslektion

mentORStøtte
Mentorerne hjælper eleverne 
med personlige og sociale 
udfordringer

Du skal have en sagkyndig udtalelse (dvs. diag-
nosepapir eller anden lægelig udtalelse) om, at du 
har brug for at tage en HF-uddannelse over 3 år. Du 
skal som udgangspunkt have bestået folkeskolens 
afgangsprøve og have 4,0 i gennemsnit i afsluttende 
standpunktskarakterer. Er du i tvivl, om du opfylder 
betingelserne, skal du kontakte skolen. 

Du skriver en ansøgning i www.optagelse.dk senest 
den 1. marts. Derefter vil du blive indkaldt til en 
visitationssamtale. Du vil få brev i e-Boks, om du er 
optaget eller ej.

En 3-årig HF-uddannelse for unge med brug for ro, 
tid og støtte. HF3 er en uddannelse, hvor du skal 
være villig til at arbejde med det faglige, med dig 
selv og med det sociale. 

Vi tilbyder en uddannelse med:
På 3. HF har du kultur- og samfundsfag på 1. semes-
ter. Dertil skal du vælge en fagpakke og 1-2 valgfag, 
som du har hele 3. HF.

HF-meNNeSKer

Psykologi B, Filosofi C

HF-SamFuNd

Samfundsfag B, Psykologi C

HF-ØKONOmi

Matematik B, Erhvervsøkonomi C eller Innovation C

HF-SuNdHed

Biologi B, Idræt B

vaLgFag
(mulighederne afhænger af fagpakkevalg)

Astronomi 
Billedkunst
Biologi
Dramatik   
Erhvervsøkonomi 
Filosofi
Fysik
Idræt

Informatik 
Innovation 
Kemi 
Latin 
Matematik 
Mediefag
Musik

Naturgeografi 
Oldtidskundskab 
Psykologi 
Religion 
Samfundsfag
Statistik
Tysk

2. hf

1. semester Dansk A 
Engelsk B
Historie B

Naturvidenskabelig faggruppe:
Geografi C
Biologi C
Kemi C

Kreativt fag (ét af følgende):
Billedkunst C
Dramatik C
Mediefag C
Musik C eller 
Idræt C

2. semester Dansk A

Naturvidenskabelig faggruppe:
Geografi C
Biologi C
Kemi C

Kultur- og samfundsfag:
Historie B
Samfundsfag C
Religion C

1. hf

1. semester Dansk A 
Engelsk B
Matematik C

2. semester Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Historie B

3. hf


